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1. Godkendelse af referat 

 

 

1.1. Godkendelse af referat 

MDR-2014-00332 afp 

 

Baggrund 

Referat af KKR Hovedstadens møde den 14. november 2014 blev ud-

sendt den 19. november 2014. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referatet fra mødet den 

14. november 2014. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden godkendte referatet af mødet den 14. november 

2014. 
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2. Siden sidst  

 

 

2.1. Siden sidst 

MDR-2014-00332 afp 

 

Baggrund 

KKR Hovedstaden modtager orientering fra formandskabet og fra regi-

onalt udpegede til diverse fora. Herunder meddelelser fra:  

• Sundhedskoordinationsudvalget 

• Praksisplansudvalget 

• Vækstforum 

• Væksthuset 

• RAR Hovedstaden 

• Klimapolitisk Forum 

• Movia 

• Wonderful Copenhagen 

• Copenhagen Capacity 

• Formanden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

Ninna Thomsen orienterede om Sundhedskoordinationsudvalget 

KKR har senere et punkt på dagsordenen om implementeringsplanerne 

for 2015. Implementeringsplanerne er meget omfattende, men det er for-

søgt at arbejde videre med dem ud fra KKR’s tidligere tilkendegivelser 

ift. indhold, økonomi mv.  

 

Sundhedskoordinationsudvalget har udover arbejdet med sundhedsafta-

len også haft drøftelser om overbelægning og hjemtagning af færdigbe-

handlede borgere, hvilket er et vigtigt fokusområde i både regionen og 

kommuner. Både kommunerne og regionen gør brug af en bred vifte af 

indsatser i arbejdet med at mindske overbelægning og sikre hurtige hjem-

tagning af færdigbehandlede patienter. Samtidig er det klart, at der fort-

sat er behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde omkring koor-

dination og kommunikation i forbindelse med indlæggelser og udskriv-

ninger. 
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Ninna Thomasen orienterede om Praksisplanudvalgt 

KL har afholdt en seminarrække for de kommunale medlemmer af Prak-

sisplanudvalgene, senest den 19. februar 2015. Det står klar, at vi på 

tværs af landet har mange af de samme udfordringer. Praksisplanen og 

indgåelse af underliggende aftaler afhænger af, at alle tre parter er villige 

til at indgå en aftale. Samarbejdet med PLO er ikke enkelt, og udskift-

ning af PLO’s medlemmer som følge af valg i deres organer giver også 

en opbremsning i arbejdet. Ligeledes er det heller ikke klart, hvilke øn-

sker regionen har til en kommende praksisplan.  

 

Procesmæssigt er et udkast til praksisplan skudt lidt frem, og der arbej-

des nu med en høringsfase i kommunerne fra juni og frem. Det er dog 

usikkert, om det lykkes at få udkastet klart til juni.  

 

Aftaler, der indgås i Praksisplanudvalget, binder kommunerne ift. øko-

nomi, og det er derfor vigtigt at få afklaret mandater på vegne af kom-

munerne. Det er forhåbningen, at KKR kan tage en første drøftelse om 

mandater til indgåelse af aftaler på næste møde i KKR Hovedstaden. I 

den sammenhæng vil der være et særligt fokus på indgåelse af aftaler in-

denfor sygebesøg og samtaleterapi. 

 

KL har aftalt med PLO og Danske Regioner, at kommuner og regioner 

hver bidrager med 100 mio. kr. pr. år på landsplan til udmøntning af 

praksisplanerne (forudsat at sygebesøg og samtaleterapi decentraliseres). 

Kommunerne kan finansiere dette ved hjælp af de årlige 350 mio. kr., 

som kommunerne fik i Økonomiaftalen for 2015. Det er vigtigt, at alle 

kommuner afsætter midler til udmøntningen af praksisplanen i budget-

terne fra 2016. 

 

Steen Hasselriis orienterede om Vækstforum 

Vækstforum har godkendt en ny resultatkontrakt med Wonderful Co-

penhagen. Herudover har Vækstforum haft en drøftelse af behovet for 

effektmålinger.   

 

Henrik Rasmussen orienterede om Væksthuset  

Formændene for de fem væksthuse skal senere i dag drøfte ny rammeaf-

tale for væksthusene med KL jf. også punkt 3.8 på dagsordenen. Her ta-

ges bl.a. udgangspunkt i IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesy-

stemet. Der arbejdes herudover med fokus på indsatserne i Greater Co-

PENHAGEN, samt med de fire temaer i den Regionale Vækst- og Ud-

viklingsstrategi (ReVUS): Sund, grøn, kreativ og smart vækst. Der gen-

nemføres endvidere en række virksomhedsbesøg for at få inputs fra er-

hvervslivet. Der er endvidere en fortsat opmærksomhed på at lokal er-
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hvervsservice, som flere kommuner får varetaget af Væksthuset, ikke må 

gå ud over væksthusets kerneopgaver. 

 

Ole Bjørstorp orienterede RAR Hovedstaden 

Der har været holdt konstituerende møde i RAR Hovedstaden den 26. 

januar 2015. Det nye arbejdsmarkedsråd har 21 medlemmer, og det vur-

deres, at rådet bliver mere ’håndterbart’, og at kommunernes mulighed 

for indflydelse er bedre.  

 

Thomas Lykke Pedersen orienterede om Klimapolitisk Forum  

Der er borgmestermøde om Energi på Tværs den 13. april 2015. Mødet 

holdes på Avedøreværket og der blev opfordret til, at så mange borgme-

stre som muligt deltager og drøfter den fælles energivision for hovedsta-

den og ikke mindst den omstilling, der skal til for at nå der til.  

 

Hans Toft orienterede fra Movia 

Movia har tabt en voldgiftssag til DSB og Metro vedr. passagertransport. 

Movia skal i alt tilbagebetale 161 mio. kr., som søges lånefinansieret.  

 

Movias bestyrelse vedtog 9. oktober 2014 et forslag til vedtægtsændring 

med en treårig indfasning af de økonomiske konsekvenser ved den nye 

finansieringsmodel og linjefordeling. En sådan gradvis indfasning kræver, 

at alle kommuner og regioner er enige. Movia sendte den 4. november 

2014 et høringsbrev om indfasningen til alle kommuner og begge regio-

ner med svarfrist 19. december 2014. Kommunalbestyrelsen i én kom-

mune har som den eneste besluttet ikke at tilslutte sig indfasningen, og 

forslaget bortfalder derfor. Der holdes møde i den politiske styregruppe 

den 27. marts, hvor konsekvenserne heraf skal drøftes.  

 

Hans Toft orienterede om Wonderful Copenhagen:  

Den nye formand Peter Højland har afleveret sin redegørelse for forlø-

bet vedr. Eurovision og en ottepunktsplan for genopretning af Wonder-

ful Copenhagen. Et af elementerne heri er udpegning af en ny bestyrelse, 

jf. 4.5 på dagsordenen. Bestyrelsesformanden Peter Højland inviteres til 

at deltage på KKR-mødet i juni. 

 

Der er indgået en ny resultatkontrakt Region Hovedstaden.  

 

Pia Allerslev orienterede om Copenhagen Capacity 

Intet nyt.  
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Formanden orienterede om følgende punkter: 

 

Nyt medlem af KKR:  

Lone Madsen, Ballerup indtræder i KKR i stedet for Linda Persson, 

Bornholm.  

 

Praksisplan for Fysioterapi i høring  

I hver valgperiode skal der udarbejdes en praksisplan for fysioterapi i 

samarbejde mellem kommuner og regionen. Praksisplanen omfatter a l-

men-, vederlagsfri- og ridefysioterapi. Samarbejdsudvalget for Fysiotera-

pi har udarbejdet udkast til praksisplan for fysioterapi, som sendes i hø-

ring hen over foråret i kommunerne. Kommunerne opfordres til at afg i-

ve høringssvar. Planen skal fungere som et redskab for planlægning og 

koordinering af den fysioterapeutiske betjening i regionen, herunder en 

hensigtsmæssig tilrettelæggelse af kapacitet og smidigt samarbejde med 

de øvrige sundhedsaktører. 

  

Aftale om oprydning i Fælles Medicinkort (FMK) 

KL, DR og PLO har centralt udarbejdet et enighedspapir om oprydning i 

FMK. Der er tale om en tiltrædelsesaftale. Dvs. der ikke er åbent op for 

lokale forhandlinger, men aftalen skal indgås i de fem Praksisplanudvalg.  

 

Kommunerne er blevet bedt om at stille med mandat til PPU’s kommu-

nale medlemmer ift. indgåelse af aftalen – hvilket alle har gjort.  

 

Fælles henvendelse sammen med UCC til Forsknings- og Uddannelsesministeriet 

vedr. fordeling af pædagogstuderende i overgangsperioden  

Vi er pt er i en overgangsperiode, hvor to bekendtgørelser kører paral-

lelt. Det giver en potentiel udfordring, da praktikforløbende er placeret 

på forskellige tidspunkter i de to studieordninger, og dimensioneringen 

på specialisering alene gælder for 2014-ordningen. Det foreslås derfor, at 

UCC sammen med KKR retter henvendelse til Forsknings- og Uddan-

nelsesministeriet med ønske om at få lov til at reservere pladser til de 

studerende på 2014 ordningen svarende til dimensioneringen.   

 

Trafikcharter 

Der er som bekendt i regi af Greater Copenhagen udarbejdet et fælles 

trafikcharter for hele Sjælland. Det fælles trafikcharter har været et af de 

8 konkrete projekter, som er igangsat i regi af den fokuserede vækst-

dagsorden – Greater CoPENHAGEN.  Charteret blev drøftet på mødet 

i KKR Hovedstaden den 12. september. Da det gælder for hele Sjælland, 

har der været behov for at holde det på et forholdsvist overordnet ni-

veau. Som følge af bemærkningerne på KKR-mødet i september er der 
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indarbejdet en ændring, så både HH-forbindelsen og København-Malmø 

nævnes eksplicit i stedet for som tidligere ”nye forbindelser over Øre-

sund.  

 

Tanken er, at der arbejdes videre med infrastrukturtemaet inden for 

KKR Hovedstaden i foråret/sommeren 2015.  

 

Endvidere vil der i regi af Greater CoPENHAGEN blive taget initiativ 

til et fælles dansk-svensk charter.  

 

Fælles gave til Hendes Majestæt Dronningen i anledning af hendes 75 års fødselsdag:  

KKR Hovedstaden tilbyder at stå for indsamling og indkøb af fælles ga-

ve til Hendes Majestæt Dronningen i anledning af hendes 75 års fødsels-

dag. KKR sekretariatet skriver ud herom.  

 

Næste møde den 24. april holdes på Bornholm 

Næste KKR møde holdes den 24. april på Bornholm. De fleste med-

lemmer har bestilt billetter fælles via KKR sekretariatet. Der er dog nog-

le medlemmer, som ikke fik bestilt flybilletter i første omgang, og KKR 

sekretariatet sender mail ud til de pågældende efter mødet. 
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Fælles EU kontor – oplæg ved direktør Birgitte Wederking 

MDR-2014-00332 hgb 

 

Baggrund 

Etableringen af EU-kontoret er en del af den fælles dagsorden i den sam-

lede hovedstadsregion om at fokusere og samle ressourcerne til glæde for 

erhvervsliv og jobskabende vækst. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter EU kontorets strategi- og 

handlingsplan. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.  

 

Birgitte Wederking præsenterede status og udkast til strategi og hand-

lingsplan for det fælles EU-kontor. Der foreslås fire satsninger i 2015-16: 

innovation i virksomheder, bæredygtig regional- og byudvikling, sund-

hedsteknologi og aktiv aldring samt mobilitet og sammenhæng på tværs i 

regionen. Der vurderes, at være store fordele i forhold til samarbejdet 

med CreoDK bl.a. i forhold Horizon 2020. 

 

Det fælles EU kontor er endvidere placeret sammen med Malmø Stads 

kontor og sammen med Region Skånes kontor, hvilket giver muligheder 

for samarbejde med Skåne. Endvidere samarbejdes med Sjællands EU-

kontor.  

 

Der er etableret et EU-netværk med deltagelse af alle kommuner, bl.a. 

for at sikre at EU-kontoret har en indgang i alle kommuner. Endvidere 

arbejdes der med at skabe et overblik over styrker og muligheder i de en-

kelte kommuner og hvilke ansøgninger og samarbejder der allerede fin-

des. Det er vigtigt, at den enkelte kommune også gør sig overvejelser i 

forhold til, hvilke områder der bør prioriteres og hvordan kommunen 

bidrager til samarbejdet.  

 

Endvidere fokuseres der på samarbejdet med Væksthuset omkring bl.a. 

SMV’er og til andre aktører. 
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3.2. Fælles kommuneplanopslag 

MDR-2014-00332 hgb 

 

Baggrund 

Et af de igangsatte projekter i regi af Greater COPENHAGEN har væ-

ret udarbejdelse af et fælles opslag, der kan indgå i kommuneplanerne 

samt i regionernes vækst- og udviklingsstrategier. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden anbefaler de enkelte kommunalbe-

styrelser at indarbejde det fælles opslag i kommuneplanen i forbindelse 

med den kommende kommuneplanrevision.  

 

Beslutning 

Der var opbakning til det fælles opslag, og indstillingen blev tiltrådt.  

 

Der udsendes en generel sag til alle kommuner herom. 

 

  

3.3. Oplæg til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet 

MDR-2014-00332 hgb 

 

Baggrund 

Med beskæftigelsesreformen får kommunerne og KKR et større fælles-

kommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. KKR Hovedstaden be-

sluttede derfor på mødet den 14. november 2014, at bede Embeds-

mandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejde oplæg 

til fokusområder for det tværkommunale samarbejde til drøftelse på 

KKR-mødet den 23. februar 2015. Dette indebar, at embedsmandsgrup-

pen skulle: 

• Gennemføre en kortlægning af eksisterende tværkommunalt samar-

bejde 

• Komme med forslag til pejlemærker for de kommunale repræsentan-

ter i de nye RAR. 

• Komme med forslag til anbefalinger til tværkommunale samarbejder 

for de kommende år 

• Komme med forslag til en organisering, som kan understøtte de 

tværkommunale samarbejder og de kommunale repræsentanters ar-

bejde i RAR Hovedstaden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:  
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• Drøfter og godkender vedlagte forslag til politiske pejlemærker, anbe-

faling til tværkommunale samarbejder og forslag til understøttende 

organisering 

• Anbefaler, at politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommuna-

le samarbejder sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne 

• Anbefaler, at status på anbefalingerne årligt behandles i de enkelte 

kommunalbestyrelser og drøftes i KKR. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.  

 

Der var bred opbakning til oplægget til politiske pejlemærker og anbefa-

ling til tværkommunale samarbejder. Ligeledes var der bred opbakning til 

forslaget om at sikre en tættere kobling mellem RAR og KKR bl.a. via 

årlige drøftelser i KKR og i de enkelte kommunalbestyrelser. Endvidere 

blev det understreget, at nogle af indsatserne skal tænkes sammen med 

RAR Bornholm. Endelig var der enighed om, at det er vigtigt, at der også 

er fokus på uddannelsesområdet. 

  

3.4. Sundhedsaftale 3 implementeringsplan 2015 

MDR-2014-00332 afp 

 

Baggrund 

Sundhedsaftale 3 har været til sendt til kommunerne til endelig godken-

delse frem til udgangen af januar 2015 og er nu indsendt til Sundhedssty-

relsen til godkendelse.  

 

Udmøntning af Sundhedsaftale 3 skal som noget nyt ske via årlige im-

plementeringsplaner, som understøtter, at der arbejdes strategisk med 

indsatserne i Sundhedsaftalen i alle sektorer (kommuner, hospitaler og 

almen praksis) ud fra en fælles prioritering. Implementeringsplanerne vil 

blandt andet indeholde en prioritering af indsatser for året, tidsramme 

samt organisering af opgaven. 

 

Implementeringsplan for 2015 er blevet godkendt i Sundhedskoordinat i-

onsudvalgt på møde den 30. januar 2015.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager godkendelse af implemente-

ringsplan 2015 til efterretning og opfordrer kommunerne til at inddrage 

planen i det fremadrettede arbejde på sundhedsområdet. 

 

Beslutning 
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KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.  

 

Implementeringsplanerne er søgt udarbejdet, så de er både ambitiøse og 

opnåelige, ligesom at det for 2015 er søgt at have fokus på lovbundne 

indsatser, indsatser der er igangsat samt større forberedelsesarbejder. For 

2015 er det forsøgt at holde indsatserne udgiftsneutrale, da det ikke har 

været muligt at udarbejde en implementeringsplan i tide til den kommu-

nale budgetlægning for 2015.  

 

Der blev tilkendegivet ønske om en endnu bredere inddragelse af kom-

munerne administrativt i arbejdet med sundhedsaftalen og dens imple-

mentering. Inddragelse sker blandt andet via klyngerne og samordnings-

udvalgene.  

 

KKR havde endvidere en drøftelse om behovet for fortsat at have fokus 

på styring og udvikling af kommunal medfinansiering på sundhedsområ-

det. Udviklingen på området er ikke acceptabel for kommunerne.  

Opfølgning sker blandt andet via den arbejdsgruppe der blev nedsat ifb. 

seneste møde i Kommunekontaktudvalget, der har til formål at se på 

mulighederne for øget gennemsigtighed i medfinansieringssystemet, for 

herigennem at opnå en større styrbarhed på området.  

 

Helt overordnet kan der også være behov for at tage en drøftelse om, 

hvem de produktivitetsforbedringer i regionen, der opnås fx ved kortere 

indlæggelsestid, skal komme til gode. Midlerne kunne bruges på finansie-

ring af den øgede kommunale opgavevaretagelse som følge af udviklin-

gen. Eksempelvis kunne midlerne anvendes til at udbygge præ- og/eller 

posthospitalsindsats.  

 

  

3.5. Udkast til fælles uddannelsesstrategi 

MDR-2014-00332 hgb 

 

Baggrund 

Som led i en styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet er 

der i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæfti-

gelse udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi.  

 

Formålet med en fælles uddannelsesstrategi er at sikre høj kvalitet i de 

velfærdsuddannelser, som kommunerne som arbejdsgivere er aftager af. 

Høj kvalitet i denne sammenhæng handler, om at der skal være sammen-

hæng mellem kompetencer og arbejdsopgaver. Og at uddannelserne til-

passes i forhold til de ændringer der sker bl.a. på sundhedsområdet.   
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:  

• Drøfter og godkender vedlagte udkast til uddannelsesstrategi 

• Anbefaler strategien til politisk behandling i de enkelte kommuner 

• Tager til efterretning, at der parallelt hermed igangsættes en proces 

med henblik på at forankre strategien. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.  

 

Uddannelsesstrategien er dels tænkt som et ståsted for de repræsentanter, 

som KKR Hovedstaden har udpeget til bestyrelser og uddannelsesudvalg 

på professionshøjskoler mv., og dels som et udgangspunkt for kommu-

nernes arbejde med som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten i velfærdsud-

dannelserne bl.a. i forbindelse med praktikkerne.   

 

Der var et ønske om, at den fælles uddannelsesstrategi også på sigt 

kommer til at omfatte efter- og videreuddannelser. Endvidere blev det 

aftalt, at strategien skal evalueres efter en passende periode. 

 

  

3.6. Dimensionering af pædagoguddannelsen i 2015/2016 

MDR-2014-00332 hgb 

 

Baggrund 

Som følge af den lønnede praktik i pædagoguddannelsen har KKR ind-

stillingsret til Uddannelses- og Forskningsministeriet om dimensione-

ringsbehovet. KKR Hovedstaden skal indstille det samlede behov for 

dimensionering for hovedstadsområdet for studieåret 2015/16 samt fast-

lægge, hvordan fordelingen på de tre specialiseringer i pædagoguddannel-

sen på hhv. dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik og social- 

og specialpædagogik. Fristen for at indberette til ministeriet er fastsat til 

den 10. marts 2015. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden: 

• Godkender dimensionering på samlet 1.881 studerende på pædagog-

uddannelsen 

• Godkender at de tre specialiseringer af pædagoguddannelsen fordeles 

med hhv. dagtilbudspædagogik (51 pct.), skole- og fritidspædagogik 

(27 pct.) og social- og specialpædagogik (22 pct.)  
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• Tager til efterretning at Politisk Praktikpladsforum har taget initiativ 

til at fremskaffe bedre prognoser for behovet for pædagogisk ar-

bejdskraft som grundlag for den fremadrettede dimensionering af 

pædagoguddannelsen.  

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.  

  

3.7. Fordeling af flygtninge 2015 

MDR-2014-00332 abk/afp 

 

Baggrund 

Udlændingestyrelsen har i december 2014 forhøjet landstallet fra 4.000 til 

12.000 flygtninge, og dermed er det nødvendigt at fastsætte nye regions- 

og kommunekvoter for 2015. I integrationsforståelsen mellem KL og re-

geringen fra den 8. januar 2015 er det aftalt, at indmeldelse af regions- og 

kommunekvoter slås sammen, og fristen udskydes til den 1. april 2015.  

 

Den ekstraordinære fordelingsrunde i 2015 sker i en særlig proces. Første 

fase er, at kommunerne inden den 1. marts kan melde ind til KL, at de 

ønsker at modtage et større antal flygtninge, end de er forpligtet til efter 

den matematiske fordelingsmodel. Herefter genberegner Udlændingesty-

relsen kvoterne for de kommuner, der ikke har indmeldt ønske om et 

forhøjet antal flygtninge. Disse (foreløbigt beregnede) reviderede regi-

ons- og kommunekvoter er udgangspunkt for anden fase i processen, 

hvor kommunerne i hvert KKR aftaler fordelingen imellem sig. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden inden udgangen af marts måned 

melder ind til Udlændingestyrelsen, at kommunerne har aftalt en forde-

ling af flygtninge (kommunekvoter), således at de kommuner, der til KL 

har indmeldt ønske om et forhøjet antal flygtninge, modtager dette antal, 

og de øvrige kommuner modtager det antal flygtninge, der følger af Ud-

lændingestyrelsens genberegnede kommunekvoter efter den matematiske 

fordelingsmodel. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen, idet Dansk Folkeparti dog 

stemte imod med henvisning til, at ordningen belaster kommunerne for 

meget.  
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Der blev endvidere spurgt ind til, hvorvidt ministeriet opbruger flygtnin-

gekvoter fra tidligere år, inden der tages hul på nye kvoter for det kom-

mende år.  

 

KKR sekretariatet har undersøgt spørgsmålet og er informeret om, at det 

ikke umiddelbart er en problemstilling KL er stødt på. I de senere år har 

landstallet været højere end forventet. Kommunerne har således modta-

get flere flygtninge end udmeldt ved årets start. KL har således ikke 

kendskab til, at kommunerne ikke har modtaget det antal flygtninge, som 

de har fået udmeldt.  

 

Enkelte flygtningefamilier kan have særlige behov, der skal tilgodeses, fx 

nærhed til særlig sygehusbehandling, hvilket betyder, at de placeres i en 

anden kommune end oprindelig tildelt. Dette kan muligvis have en effekt 

på antallet af flygtninge der modtages i den enkelte kommune i et givent 

år, hvis beslutningen tages tæt mod årsskiftet.  

 

 

  

3.8. Rammeaftale for væksthusene efter 2015 

MDR-2014-00332 fal/hgb 

 

Baggrund 

Regeringen og KL indgik i 2009 en rammeaftale for væksthusene, hvor 

kommunerne fik ansvaret for væksthusene. Fra 1. januar 2011 overgik 

finansieringen og styringen til kommunerne. I aftalen ligger en arbejdsde-

ling i et enstrenget erhvervsfremmesystem. Kommunerne varetager den 

lokale erhvervsservice, mens væksthusene er operatør på den specialise-

rede erhvervsservice målrettet vækstiværksættere- og virksomheder.  

 

Rammeaftalen udløber i 2015. Derfor indleder regeringen og KL for-

handlinger om en ny rammeaftale med henblik på at have en aftale på 

plads til godkendelse i KL’s bestyrelse i maj 2015. Aftalen skal tiltrædes 

af KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen 2016.  

KL og regeringen har aftalt fire forhandlingstemaer:  

• Væksthusenes rolle i erhvervspolitikken 

• Økonomi 

• Organisering og styring  

• Evaluering og effektmåling.  

 

Nedenfor udfoldes KL’s position i forhold til de fire temaer. Der lægges 

desuden op til en drøftelse af KKR Hovedstadens overordnede forvent-

ninger til væksthusenes rolle i den kommende periode, og hvilket indspil 
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KKR Hovedstaden ønsker at give til KL’s forhandlingsoplæg. Det for-

ventes, at den nye rammeaftale vil gælde frem til 2020. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter KL’s forhandlingstemaer 

samt kommer med input til evt. yderligere temaer til KL’s oplæg til for-

handlingerne med regeringen om en ny rammeaftale for væksthusene ef-

ter 2015. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. 

 

Det blev endvidere aftalt at bede embedsmandsudvalget for Vækst, Ud-

dannelse og Beskæftigelse om at følge arbejdet.  

 

  

3.9. Orientering om Hovedstadens Iværksætter Program HIP 

MDR-2014-00332 hgb 

 

Baggrund 

KKR har sat som mål, at Væksthus Hovedstadsregionen skal arbejde for 

at understøtte Copenhagens vækstinitiativer og for en større integration 

af erhvervsudviklings- og erhvervsfremme aktiviteterne. Hovedstadens 

Iværksætterprogram (HIP) er et led i dette integrationsarbejde og skal 

styrke kvaliteten, bringe parterne endnu tættere sammen og øge de fælles 

aktiviteter. HIP er en fælles kvalitativ indsats, der samtidig løfter den 

nødvendige digitalisering på området. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning 

og opfordrer til, at de enkelte kommuner overvejer deltagelse i projektet. 

 

Beslutning 

Punktet bortfaldt, idet Væksthus Hovedstadsregionen har besluttet at 

trække ansøgningen og i stedet arbejde videre med at fokusere projektet  
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3.10. Orientering om Copenhagen Healthech Cluster 

MDR-2014-00332 hgb 

 

Baggrund 

Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) er et klyngesamarbejde med det 

overordnede mål at gøre hovedstadsregionen til et globalt centrum for 

udvikling og test af innovative sundheds- og velfærdsteknologiske løs-

ninger. Løsninger, der fører til bedre behandlinger og livskvalitet for 

borgerne, og som samtidig kan skabe værdi for samfundet og det private 

erhvervsliv i form af økonomisk vækst, arbejdspladser og eksport.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning 

med henblik på, at de enkelte kommuner overvejer deltagelse i klynge-

samarbejdet.  

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.  
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4. Udpegninger  

 

 

4.1. Nyt medlem i KKR Hovedstaden 

MDR-2014-00332 afp 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Linda Kofoed Persson (O), Bornholm har 

ønsket at træde ud af KKR Hovedstaden. Linda Kofoed Perssons sup-

pleant kommunalbestyrelsesmedlem Lone Madsen (O), Ballerup indtræ-

der således i KKR Hovedstaden.  

 

Linda Kofoed Persson er udpeget af Dansk Folkeparti som suppleant for 

Lone Madsen i KKR Hovedstaden.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.  

 

  

4.2. Udpegning af stedfortrædere i KKR Hovedstaden 

MDR-2014-00332 afp 

 

Baggrund 

Den socialdemokratiske gruppe har udpeget Hanne Nielsen (A), Glos-

trup som stedfortræder for Søren Wiborg (A), Vallensbæk i KKR Ho-

vedstaden.  

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. 
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4.3. Samarbejdsudvalget - Kiropraktorer 

MDR-2014-00332 afp 

 

Baggrund 

KKR Hovedstaden har udpeget kommunalbestyrelsesmedlem Linda Ko-

foed Persson (O), Bornholm som repræsentant i Samarbejdsudvalget - 

Kiropraktorer. Linda Kofoed Persson ønsker at udtræde af udvalget.  

 

Ved KKR Hovedstadens konstituering tilfaldt pladsen Dansk Folkeparti. 

Det foreslås derfor, at den Dansk Folkeparti udpeger en repræsentant.  

 

Dansk Folkeparti indstiller kommunalbestyrelsesmedlem Lone Madsen 

(O), Ballerup som repræsentant.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender, kommunalbestyrelses-

medlem Lone Madsen (O), som repræsentant i Samarbejdsudvalget - Ki-

ropraktorer.  

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden godkendte indstillingen.  

 

  

4.4. Suppleant – Øresundskomiteens udvalg for Miljø og Grøn vækst  

MDR-2014-00332 afp 

 

Baggrund 

KKR Hovedstaden har udpeget borgmester Jørgen Glenthøj (C) til Øre-

sundskomiteens udvalg for Miljø og Grøn vækst. Udvalget skal bidrage 

til, at initiativer, der vedrører miljø og grøn vækst, forankres og koordi-

neres på tværs af Øresund.  

 

Der skal udpeges en suppleant for Jørgen Glenthøj i udvalget, og den 

konservative gruppe har udpeget kommunalbestyrelsesmedlem Flem-

ming Brank (C), Frederiksberg.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. 
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4.5. Udpegning Wonderful Copenhagen - Bestyrelsen 

MDR-2014-00332 afp 

 

Baggrund 

KKR Hovedstaden udpeger to medlemmer til bestyrelsen i Wonderful 

Copenhagen. Ved KKR Hovedstadens konstituering tilfaldt den ene 

plads den socialdemokratiske gruppe. 

 

Den socialdemokratiske gruppe ønsker at ændre udpegningen til besty-

relsen således, at Steen Christiansen (A), Albertslund udpeges til besty-

relsen i stedet for Allan Holst (A), Dragør.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden udpeger Steen Christiansen til be-

styrelsen i Wonderful Copenhagen.  

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden godkendte indstillingen.  
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5. KKR 
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6. Punkter til næste møde 

 

 

6.1. Sager til næste møde 

MDR-2014-00332 afp 

 

Baggrund 

Næste møde i KKR Hovedstaden holdes på fredag den 24. april 2015. 

Mødet holdes på Green Solution House i Rønne. 

 

Mødet holdes fra kl. 11.00-13.00 med politiske gruppemøder fra kl. 

10.00-11.00.  

 

Der forventes bl.a. følgende sager på dagsorden:  

• Arbejdet med praksisplan for almen praksis 

• Drøftelse af infrastruktur – Hovedstaden 

• Forslag til social rammeaftale. 

 

Efter mødet vil der være frokost og mulighed for at deltaget i et fælles 

arrangement på Bornholm. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.  
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

MDR-2014-00332 afp 

 

Beslutning 

Ingen bemærkninger.  

 

  

 

 


